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ـشهـد الـثـقـافي كـان مـحور تـفـعـيل ا
ــديـر الــلـقــاء الــذي  بـ مــعـاون ا
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جينيفر لورنس

حمود ابو العباس لتقى االذاعي والتلفزيوني يحتفي  ا

qIŽ bLŠ«

سفـير دولة فـلسـط في الـعراق ضـيفه اجملـلس العراقي
لـلـسـلم والـتـضـامن صـبـاح امس الـسبـت في حـوار حول

مستجدات القضية الفلسطينية.

 bLŠ_« bL×

وزير الـثقافة السوري رعى امس السبت في صالة كندي
دمـــر  تــخــرج  الــدفــعــة الــثــــــالـــثــة من دبــلــوم الــعــلــوم
ـؤسـســة الـعـامـة الــسـيـنـمــائـيـة وفـنــونـهـا الـذي اقــامـته ا
ـركز الـعـربي للـتدريب اإلذاعي ـشـاركة مع ا لـلسـيـنمـا با

والتلفزيوني.

vHDB  bL×  ¡ULÝ«

الـصــحـفـيــة الـعـراقــيـة ضـيــفـتـهـا
ـرأة ــاضي رابــطــة ا اخلــمــيس ا
الــصــحـــفــيــة في الــعــراق ضــمن
بـرنـامـجـهـا الـشـهـري (مـبـدعـات)
لـــلـــحـــديث عـن مـــســـيــرتـــهـــا في

الصحافة الورقية وااللكترونية.

 Ê«dLŽ …—œU½

ـمـثـلـة األردنـيـة ضـيـفـهـا مـنـتـدى عـبـد احلـمـيـد شـومـان ا
ـحـاضـرة عـنوانـهـا (نـادرة عـمران.. الـثـقافي فـي عمـان 
ـديـرة الـعـامة رحـلـتي مع الـفن) أدارتـهـا مع اجلـمـهـور ا

للمركز الوطني للثقافة والفنون لينا التل.

ÊULKÝ dHE

رئـيس احتـاد االذاعيـ والتـلفـزيويـ العـراقيـ اعلن ان
ـرور عام جـلـسة االحـتـفـاء بـاخملرج الـراحل مـظـفـر زكي 

على رحيله تأجلت لظروف تخص عائلة الراحل.
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ـصرية بـدأت االربعـاء تصويـر مشـاهدها األولى مثـلة ا ا
في فــيــلم (بـورصــة مــصــر)  في مـديــنــة اإلنــتـاج اإلعالم

شاهد ب ياس ومدحت تيخا. وجتمع هذه ا

 włuKH « ÊUMŠ

الـكـاتـبــة الـعـراقـيــة وقـعت كـتــابـهـا اجلـديــد (بـ الـشـوق
) في حفل أقيم  حتت رعاية رئيس احتاد الكتاب واحلن
واألدبـاء األردنـيـ عـلــيـان الـعـدوان في مـقـر االحتـاد في

عمان.
UI « bLŠ√

ـصري يـواصل تـصـويـر مـشـاهـده في مـسـلسل ـمـثل ا ا
ـن سالمة ومخرجه مـحمد سامي  ؤلفه أ (ولد الـغالبة 

. هنت ويجسد شخصية رجل صعيدي يعمل 
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ـــتــحــدث بــاسم وكـــالــة إنــفــاذ قــوانــ ا
الـــهـــجـــرة واجلـــمـــارك األمـــريـــكـــيــة (إن
أبـــراهـــام-جـــوزيف جـــاء إلـى الـــواليــات
ــتــحــدة من بـريــطــانــيــا في عـام 2005 ا
وتـخطى مـدة الـبقـاء الـتي تسـمح له بـها
تــأشـيــرة اإلقــامـة في أتـالنـتــا). وأضـاف
(أنـه مــحـــتـــجــز فـي جــورجـــيـــا ويــواجه
إجـراءات لـتـرحـيــله في مـحـاكم احتـاديـة
معـنيـة بالهـجرة).  ويـظهـر على صـفحته
فـترض علـى فيـسبـوك عـدة حفالت مـن ا
أنه سيحييها. وقال كوكس (إن أبراهام-
جـــوزيف أدين بــتــهم جـــنــائــيــة تــتــعــلق
بـاخملــدرات في جــورجـيــا في عـام 2014
و اعـتـقاله يـوم األحـد في إطـار عـمـلـية
بــالــتــعــاون مـع جــهــات إنــفــاذ الــقــانـون
احملــــلـــيـــة).  وقـــالت وزارة اخلـــارجـــيـــة
الــبـريـطـانــيـة في بــيـان (مـوظـفــونـا عـلى
ــحــامي رجل بــريــطــاني بــعـد اتــصــال 
ــــتــــحــــدة احــــتــــجــــازه في الــــواليــــات ا
األمـريـكـيـة).  وقـالت مـجـلـة فـارايـتي (إن
آخـــر حــفل أحــيــاه مـــغــني الــراب الــذي
ذكرت تقاريـر إعالمية أن عمره 26 عاما

كان يوم اخلميس في أتالنتا).

{ أتالنـتــا- وكـاالت - اعـتــقل مـسـؤولـو
تـحدة مـغني الراب الهـجرة بالـواليات ا
ـقـيم في أتالنـتا الشـهـير  21سـافيـدج ا
وقــالــوا (إنه مــوجــود في الــبالد بــشـكل
غــيـر مــشـروع وإنـه مـجــرم مـدان).واسم
مــغـنـي الـراب احلــقــيـقي هــو شــا يـا بن
أبراهـام-جوزيف ورُشـح للـحصـول على
جـــائــزة غــرامـي. وقــال بــرايـــان كــوكس
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WOM  WŽU  d¹b
الـــعـــروض الـــتي ســـتــــتـــنـــافس في
ـهــرجـان  وهي : (صــدى الـصـمت) ا
من الــكـويت (الــرهــوط) من تـونس
(مـــســافــر لــيل) مـن مــصــر  (لــقــمــة
عيش) من سلطنـة عمان (روبنسون
وكـــــروزو) من إيــــران فــــضـال عــــلى
مـسـرحـيـتـ من الـعـراق هـمـا (واقع

.(SOS) خرافي) و
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ــشـــرفــة عــلى اوضـــحت الــلـــجــنــة ا
مــــهــــرجــــان ايــــام كــــربـالء الــــدولي
لــلـمـســرح بـنـســخـته الــثـانـيــة انـهـا
ستعلن قريـبا موعد انطالقه وجدول
الــعــروض والــنــدوات ومــايــتــخـلــله
ــهـرجــان من فـعــالـيــات مـســرحـيـة ا
وعــروض كــمــا اعــلــنت عـن اســمـاء

ــار وقـالت لـي (سـيــكـون اغـتــصــاب في مـيــا
عليك قتـلي بالرصاص في مـكاني قبل أن أعود
ـار). وقــالت جـولـي (أدعـو ســلـطـات إلى مـيــا
ـار إلى إبــداء االلـتـزام الــصـادق والالزم مـيــا
إلنهاء دائرة العنف والتهجير وحتس ظروف
ـــــا في ذلك كل الـــــنــــاس فـي واليــــة راخــــ 

الروهينجا).

ـــبـــعـــوثـــة كـــوكس بـــازار  –وكـــاالت - زارت ا
ـتـحدة اخلـاصة لـلـمـفـوضـيـة السـامـيـة لأل ا
ــمـثــلــة أجنــلـيــنــا جـولي لــشـؤون الـالجـئــ ا
سلـم الذين مخيـمات الالجئـ الروهـينغـا ا
ـــار إلـى بـــنـــجالدش ونـــددت فـــروا مـن مـــيـــا
بـتــقـاعس الــعـالم عـن مـنع حــدوث هـذه األزمـة
الــتـي شــهـــدت نــزوح  730ألــفـــا من ديـــارهم.
وحتــدثـت جنــمـــة هــولــيـــوود أمــام حـــشــد من
الـالجــــئـــــ من فـــــوق قــــمـــــة تل فـي مــــخـــــيم
كـوتــابـالــوجن وهـو أكــبـر جتــمع لالجــئـ في
الـعــالم الــواقع في مــنــطـقــة كــوكس بـازار في
بنغالدش. وقالت جولي (أشعر بالتأثر والفخر
بالوقوف معكم اليوم). وأضافت (لكم كل احلق
في أال تــكــونــوا بـال وطن وأســلــوب الــتــعــامل
معكم عار علـينا جمـيعا).وتابعت قـائلة (األكثر
مـــأســاويـــة في هـــذا الــوضـع هــو أنـــنـــا لــيس
قدورنا القول بأننا لم نتلق حتذيرا بشأنه).
وقـــالـت جـــولي (إنـــهــــا الـــتـــقـت مع امـــرأة من
الـروهـينـجـا قـالت لـهـا إنـهـا كـانت تـعامـل مثل
ــار).وقــالت (قــابــلت امـرأة ــاشــيـة فـي مـيــا ا
أمس وهـي إحـــدى الــــنـــاجــــيـــات مـن واقـــعـــة

احلب والـتـفـاهم يكـون مع الـشـريك رغم وجـود بعض
شاكل بسبب االهمال. ناوشات وا ا

qL(«

ال تـتورطـوا في اعمـال لـيس لكم درايـة بهـا. وابتـعدوا
عن النقاش واجلدل مع الشريك.

Ê«eO*«

اهــتـمــوا بــالـشــريك واشــركــوه في اتـخــاذ الــقـرارت
اخلاصة حتى تشعروه بقيمته لديكم.

—u¦ «

ــسـكـن لـيس في صــاحلـكم االنـتــقـال في الــعـمل او ا
والتروي والهدوء يكون افضل لكم.

»dIF «

اهـتـمـوا بـالـرحالت والـتـرفـيه إذ ان الـشـريك بـحـاجة
لذلك رقم احلظ .9
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اخــتالف في وجـهــات الـنــظـر مع احــد افـراد االسـرة
ينتهي بخصام. رقم احلظ .6

”uI «

لــديــكم افــراح فـي مــحــيط االســـرة الــكــبــيــرة. اال ان
التفوق والنجاح لن يكون سهال.

ÊUÞd «

انـتم اصــحـاب احلظ الـســعـيـد خالل  2019وجتـنـون
ثمار ما زرعتموه في االعوام السابقة.

Íb'«

. و ابـتعدوا عن الـشراكة.رقم  البد وان تكـونوا يقـظ
احلظ .3

bÝô«

اخــبـاركم ســعـيـدة وطــالـعـكم مــبـروك وفــالـكم حـسن
والتوفيق والنجاح يكلل اعمالكم.

Ë«b «

 شـراكة تـكبـدكم خسارة فـادحة لـذا حددوا اعـمالكم
وال تستمعوا ألي شخص.

¡«—cF «

 تنـجزون اعـماالً فشـلتم فـيها سـابقـاً لكنـكم تنـجحون
فيها االن.رقم احلظ .4

 u(«
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كلـمـات ثالثـيـة وربـاعيـة تـشـكل مـفردات
ومـرادفـات الــكـلــمـات الـسـت عـشـرة.في
الدائـر الـداخلـيـة حول االرتـكـاز حتصل
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لـتقى بحـضور نـخـبوي كـبيـر احتـفى ا
االذاعي والتـلفـزيوني في احتـاد االدباء
ـاضي بالفـنان الرائـد محمود الثالثاء ا
ابــو الــعــبــاس وادار اجلــلــســة  رئــيس
ــلـتــقى صــالح الـصــحن . الــذي قـال ( ا
يسعـدنا الـيوم ان نحـتفي باحـد مبدعي
ـسرح والـتـلـفزيـون والـسـينـمـا والذي ا
سجل طـوال مسيـرته الفـنية الـعديد من
احملــطــات االبــداعـيــة وحــصــد خاللــهـا
الــعـديـد من اجلــوائـز الــتي يـفـخــر بـهـا
ـسرحي الـعراقي ونـال اعجاب الفـنان ا
اجلـمـهـور الــعـربي وخـاصـة اخلـلـيـجي
الذي يكن له االحـترام والـتقديـر  اليوم
ـمـثل يـسـعـدنـا ان نـحـتـفي بـالـكـاتب وا
واخملـرج الـكـبيـر مـحـمـود ابـو الـعـباس
الــذي ولـد في أحــد األحـيــاء الـشــعـبــيـة

محمود ابو
العباس

ـــديــنـــة الـــبــصـــرة عــام 1956 ومــثل
العـديد من االعمـال الفـنية في الـسيـنما

سرح والتلفزيون . وا
 بـــعـــد أن أنـــهى دراســتـه االبــتـــدائـــيــة
والـــثــانـــويــة في الـــبــصــرة دفـــعه حــبه
لــلـتـمــثـيل لالنـتــقـال إلى الــعـاصـمـة
بــغــداد وااللــتــحــاق بــكــلــيــة
الـــفــنــون اجلــمـــيــلــة قــسم
سـرح ليـصـقل موهـبته ا
ــيــة بــالـــدراســة األكــاد
ويــــــــنــــــــال شــــــــهــــــــادة
الـبــكـالــوريـوس بــدرجـة
جـــيـــد جـــداً ويـــتـــخــرج
األول عــلى مـجــمــوعـته
ـسـرحي. في اإلخـراج ا
بـعد إنـهـائه لـلـدراسات
الـــعــــلـــيـــا عـــام 1982
تـــــــعـــــــ فـي دائـــــــرة
ــســرح الــســيــنــمــا وا
لـــيـــعـــمل مع الـــفـــرقــة
الـقـومـية لـلـتـمـثـيل كـما
ــــــادتي عــــــمل مــــــدرســــــا 
الـتـمـثـيل واإلخـراج في كـلـية
الفنون اجلميلة بجامعة بغداد

العربـية وحقـا يزيدنـا فخرا عـندما نرى
اجلـمـهـور الـعـربي وبـعـد انـتـهـاء عـمـله
يلتف حول ابو العباس لتهنئته ويقينا
ـبـادرات واالعـجـاب انـنـا نـفـخـر لـهـذه ا
والتهـاني من قبل اجلـمهور الـعربي لذا
ـبدعـنا ادعو اجلـمـيع ان يقف لـنصـفق 
بـفـخر واعـتـزاز مـحـمود ابـو الـعـباس )
ومن جــهــته قــال اخملــرج مــحــمــود ابـو
الـــعــبــاس ( يــســعـــدني جــدا الــيــوم ان
احــتــفي بــكم ومــعــكم  اصــدقـاء وزمالء
واخوة اعـزاء وارى فـيـكم االصـرار على
مـــــــحــــــبــــــة احلـــــــيــــــاة رغـم كل الــــــذي
صـارومـحـبـتي الـعـالـيـة لـلـمـلـتقـى الذي
تـمـنــيت ان اكـون بـيــنـكم والـيـوم احس
بفرح كـبير هـو ان اكون بيـنكم ) وساله
صالح الصحن عن البـيئة التي اوصلت
ابـو الـعـبـاس الى الـشـاشـة واخلـشـبـة 
قــال ( الــبـصــرة دائـمــا مــعـطــاءة فـيــهـا
ـسـرح والـسـيـنـمـا عـطـائـات لــلـشـعـر وا
ـنـطـقـة والـتـلـفـزيـون وكـانت بـدايـاتي 
شـعبـيـة في الـبصـرة وكـان هـناك تـلـفاز
لدى اجلـيران كـنا نـشاهـد افالم كارتون
طـلوب ان اقدم كل مـاشاهده في وكان ا
الــتــلـفــزيــون حتـول هــذا الــتـقــلــيـد الى

إلـى جــانـب عــمـــله بـــقـــسم الـــدرامــا في
التـلفـزيون الـعراقي. كتـب ومثل وأخرج
أكثر من ثالثـ عمال مسـرحيا كـما قدم
ـــســـلـــسالت الـــعـــديـــد من األعـــمـــال وا
التلـفزيونـية. منـذ أكثر من عـشرة أعوام
تحدة يقيم في دولة اإلمـارات العربيـة ا
حـــــيث يــــــواصل الـــــعـــــمـل في اجملـــــال
ــســرحي ويــشــغل مــنــصب ســكــرتــيـر ا
سـرحية. شارك حترير مـجلة كـواليس ا
ـسـرحـيـة ـهـرجـانـات ا في الـعـديـد من ا
العـربية والـدوليـة ونال جوائـز تقـديرية
ـثل عـراقي. ألـف مـسـرحـيات كـأفـضل 
لـألطــفــال مـنــهــا مــيــراث الــقــطـط ونـور

سحور.  والبئر ا
ـسـرحـية مـسـرحـية بـقـعة آخـر أعمـاله ا
زيت وشارك بها في مهـرجان أيام عمان
ــســـرحـــيــة وهـي تــتـــنـــاول مــعـــانــاة ا
غـتربـ الـعراقـي بـأسلـوب كومـيدي ا
سرحية ساخر) واضاف ( ان التجربة ا
ـثال ومــخـرجـا الــتي اشـتــغل عـلــيـهــا 
ــعـنى بــالـتــجـربـة ومــؤلـفــا اثـرت هـذا ا
واعطـته بـعدا نـفتـخـر به عنـدما يـعرض
عمال مـسرحـيا خارج احلـدود وعمل في
االمـــــارات وتـــــونـس وعـــــدد من الـــــدول

سـرح من خالل الـكـاتب حـسن موسى ا
حـيث اسـسـنا مـنـتـدى الـغـد للـطـلـيـعة )
وعن كـيـفيـة تـعـامـله مع الـدور واخملرج
قال ( بـعض اخملـرج يـختـار لك الدور
انا االن لدي فيـلما جديـدا اسمه "يسكن
مــعـي" اذهب قــبـل الــبـــدء بـــالــتـــمـــثــيل
لــســاعــات اشم مــكـان الــتــصــويــر .لـكن
ـمثل بعض الـشخـصيـات تفـرض على ا
ـــســـرح انـــشـــطــــر الى مـــســـرح واالن ا
اســـتـــهالكي اليـــتـــرك اثـــر لـــلـــمــتـــلـــقي
وجتريبي معقد اليالئم الواقع واعمالنا
ــســرحـيــة مــثل احلــلـيـب ومـشــتــقـاته ا
ومايقد منها مهـرجانية ليضمن اخملرج
ســفــره الى اخلـارج وبــعض الــتــجـارب
مـهمـة لـكن نخـبـويـة. وانا اسـست فـرقة
تـضـم مـجـمـوعــة من الـشـبـاب الــكـسـبـة
قــدمــنــا قــبل ايــام مـســرحــيــة الــسـاحل
ـصــبـاح في الـبـصــرة كـان احلـضـور وا
مـجـمـوعـة جـيـدة من االطـفـال حـالـيـا
سرح فردي الن الكل يعمل لذاته ا
ولــيـس لــلــجــمــهــور والــهــيــئـة
العـامـة مقـرها الـشـارقة تـقيم
ــســرح ســنـــويــا مــهــرجــان ا
الـــــعـــــربـي في الــــــعـــــواصم

الــعــربــيــة وبـــالــنــســبــة لـي عــمــلت في
االمارات وهي تقـدم خدمات فنـية رائعة
لالطـفال لـكن يـبـقى شئ واحد  20عاما
اخلــطــأ الفي اخـــدم بــلــدا لــيس بـــلــدك 
بـغـداد وال في الشـارقـة اخلـطـا مـني انا

الني غادرت العراق ).
وتضمـنت اجللسـة اراء ومداخالت عدد
من زمالئه واصدقائه منـهم كاظم مرشد
سلوم وعزام صالح الذي قال (ان اجمل
مرحلة قضيتها معه قي القسم الداخلي
وكـان يـصـر ان انـام عـلى الـسـريـر وهـو

ينام على االرض ).
وفي خـتـام اجلـلـسـة  تـكـر احملتـفى
به بـــدرع اجلــواهــري قــدمــته الــقــاصــة
ســـافــرة جــمـــيل حـــافظ وقالدة االبــداع
قــدمـــهــا اخملــرج صـــالح الــصــحن  و
التقاط الصور التذكارية
مع اجلــمــهــور
واحملـــتـــفى

به .

ـوســيـقــيـة الــعـام لــدائـرة الــفـنــون ا
عمـاد جاسم ووفـد من دار  العـراقية
لألزيــاء الــذي زار الـدائــرة بــرئــاسـة

ــنـدالوي مــديــرهـا عــقــيل ابـراهــيم ا
حــــــيـث اكــــــد اجلــــــانـــــــبــــــان خالل
اجـتمـاعـهمـا (عـلى اهمـيـة التـنـسيق
والــتــعــاون في اجملــاالت الــثــقــافــيـة
ــا يــخــدم ويــســاهم في والــفــنــيــة 
ـشــــهـد الــثـقـافي الـعـراقي تـفـعــيل ا
الـذي يـعــد من اهم اولـويـات اهـداف
ـــرحـــلـــة وزارة الــــثـــــــــــقـــافـــة في ا
ـوسيـقي احلـالـيـة بـأحـيـاء الـتـراث ا
والـغنـائي الـعـراقي االصـيل بـألوانه
وكـذالك ـقــام  الـريــفي والـبــدوي  وا
تـــفـــعــيل مـــشـــروع اقــامـــة الــدورات
وسيقية لتعليم العـزف على االالت ا
ــركــز دار االزيـاء الــعــراقــيـة) وفي
خـتـام الـلـقـاء  االتـفـاق عـلى اقـامة
حـــفل فــني  مـــشــــــتــرك عـــلى قــاعــة
وسيقية قر دائرة الفنون ا الرباط 

قريباً .
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مثل روس ماركواند الذي سيكون ا
يــشـتــهـر بـأداء شــخـصــيـة روس في
مــــســـلـــسل (ذا ووكــــيـــنج ديـــد) أول

الشخصيات الـشهيرة التي أعلن عن
ـعــرض الـشـرق األوسط حـضــورهـا 
ــصــورة الــذي لألفالم والـــقــصص ا
ـقبل وفـقا يقـام خالل شهـر نيـسان ا

لـــبــيـــان تــلـــقــته
(الــزمــان) امس.
كن لـلزائرين و
مـقابـلـة مـاركـواند
عــــلى مــــدار ثـالثـــة

أيــام من احلــدث كــمــا
ســـيــــحـــظــــون بـــفــــرصـــة
ـــشــاهــدتـه مــبــاشـــرة عــلى
ــــعــــرض حـــيث مــــســـرح ا
ســــيـــنــــضم إلى جــــلـــســـة
الـنــقـاشـات الــتي يـشـارك
فـــــــــيــــــــهـــــــــا عـــــــــدد من
شاهيـر.واشار البيان ا
دة عرض يـقام   ان (ا
ثالثة ايام اعتبارا من
 11نيسان في مركز
دبـي الـــــــتـــــــجـــــــاري
ـي). الـــــــــــــــــعــــــــــــــــــا
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سافيدج

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - قـالت وسـائل إعالم
إنه تمت خطبة النجمة احلائزة على جائزة أوسكار
جنيـفر لورنس وصـديقهـا كوك ماروني وهـو مدير
معـرض لألعمـال الفـنيـة.وقـالت مجـلة بـيبـول على
ـاضي ( إن مـوقــعـهــــــا اإللــكـتــروني الـثالثــاء ا
وكـــيال عـن لـــورنس إحـــدى أشــــهـــر جنـــمـــات
الـسـيـنـمـا في الـعـالم أكـد خـطـبـتـهـا ومـاروني
الـبــالغ من الـعــمـر 34 عـامــا ولم يُــعـلن بــعـد
مـوعـد لـلــزواج). وقـال مـوقع بــيـدج سـيـكس
ـشـاهـيـر (إن لورنس الذي يـتـنـاول أخـبار ا
شــوهـــدت وهي تـــرتـــدي خــاتـــمـــا كــبـــيــرا
ـا يـبـدو أنـه حـفل عـشـاء مع وتـسـتـمــتع 
ماروني في مطـعم فرنسي بـنيويورك في
اآلونـــة األخــــيـــرة).وقــــالت صــــحـــيــــفـــة
(يـــو.إس.إيه تـــوداي) (إن مـــاروني هـــو
مدير معـرض لألعمال الفـنية في صالة

جليدستون بنيويورك).
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